
Uit angst dat Catrijns huidaandoening 
wordt aangezien voor de builenpest, 
zitten Jacob en zijn kleine zusje samen op 
zolder verscholen. Wanneer Jacob wordt 
verraden door de gemene buurvrouw en 
naar het weeshuis wordt gebracht, blijft 
Catrijn alleen achter. Jacob moet alles op 
alles zetten om zijn zusje uit handen van 
de pestdokters te houden. Een meeslepend 
avontuur begint. Gelukkig komt er hulp 
uit onverwachte hoek! 
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Wil je hier 
van aLL es over 

leren? Kom snel, 
dan gaa n we aa n 

de slag!

LESBRIEF



Het CPNB introduceert het thema van de 
Kinderboekenweek als volgt: “Het maakt 
niet uit wie je bent of waar je vandaan komt, 
goed bent in rekenen of juist in tekenen, vier 
jaar oud bent of al tien jaar, ieder kind kan 
worden waar het van droomt.” 
 -   Wat vinden de leerlingen hiervan? 
     kan iedereen echt worden waar hij/zij  
      van droomt? 
 -   Wat speelt hierbij een rol? 
 -   Is dromen over later hetzelfde als 
    nadenken over een beroep? 

Idee voor een kringgesprek:

Scan de
 QR-code en Bekijk 

de boektrailer

Dromen over later dat 
deden de kinderen in de 17e 
eeuw vast en zeker ook. 

a.  Konden alle kinderen in die
    tijd het beroep kiezen waar
    ze van droomden?
b.  Kon Jacobs zusje Catrijn
    bijvoorbeeld chirurgijn of 
    matroos worden? 
c.  En de kinderen van de
    rattenbende, konden zij 
    kiezen wat ze wilden 
    worden? 
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De vader van 
Jacob was 
chirurgijn. 
Dit beroep 
bestaat nu niet 
meer. In het 
lijstje hieronder 
staan nog 
een paar 
uitgestorven 
beroepen. 
Wat voor werk 
deden mensen 
met dit beroep?

- chirurgijn
- rakker
- marskramer 
- hondenslager
- touwslager



In het lijstje hieronder staan 
beroepen uit onze tijd. 
Bestond dit beroep al in de 
17e eeuw? Hoe zag dat er 
toen uit? 

-  portretfotograaf
-  taxichauff eur
-  piloot
-  schrijver
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als ik EE n 
ander beroep zou 

mogen kiezen dan was ik 
wel schrijver

 geworden.

Misschien zijn over 100 
jaar sommige beroepen 
van nu wel verdwenen. 

a.  Kun je een voorbeeld
    bedenken van een beroep
    dat uit zal sterven? 
b. Kun jij ook een voorbeeld
    bedenken van een beroep
    dat al bestond in de 17e
    eeuw, dat nu nog bestaat
    en dat over 100 jaar
    waarschijnlijk ook nog
    bestaat?
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Pink, een van de kinderen van de 
rattenbende, ging als koksmaatje 
werken op een VOC-schip. Misschien 
was hij wel de enige donkere jongen 
die betaald kreeg voor zijn werk 
aan boord. 
De meeste mensen met een donkere 
huidskleur op een VOC-schip 
konden niet worden wat ze wilden. 
Weet jij welk lot deze mensen te 
wachten stond? 
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Weet jij welk lot deze mensen te 



Bekijk de 
plattegrond uit 
het boek. 
Bedenk bij elk 
gebouw dat op 
de plattegrond 
afgebeeld staat 
een beroep dat 
past bij het 
gebouw. 
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Jacob droomt ervan 
om een leeuw met 
strepen te krijgen. 
Hij heeft er nog nooit 
een in het echt ge-
zien, maar hij heeft 
wel gehoord dat zo’n 
soort dier bestaat. 
Droom jij wel eens 
over iets wat niet 
bestaat? Maak daar 
een tekening van. 
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De pestdokter die bij Jacob thuis komt, heeft 
een masker en draagt speciale kleding: een 
lange jas, handschoenen, laarzen en een 
hoed. Hij droeg deze kleding om zichzelf te 
beschermen tegen de pest.
Noem een paar voorbeelden van moderne 
beroepen waarbij het nodig is om 
beschermende kleding  te dragen.
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Antwoordenblad 

1. Jacob was een jongen en Catrijn een meisje. Dat verschil zal bepalend zijn geweest voor 
hun toekomstdromen. In de 17e eeuw kon een meisje bijvoorbeeld zeker geen chirugijn  
worden. Ze zou waarschijnlijk kinderen hebben gekregen en een huishouden hebben  
aangestuurd. Voor een jongen als Jacob, wiens vader een goede baan had als chirurgijn, 
waren er veel meer mogelijkheden. Hij kon naar school en verder leren, hij kon  
daarna bijvoorbeeld zijn vader opvolgen.
De kinderen van de rattenbende waren zwerfkinderen. Voor hen was het zo goed als  
onmogelijk om op de sociale ladder stijgen door de sterke scheiding tussen rijk en arm.

2. 
- een chirurgijn was een soort dokter
- een rakker was een soort politieagent 
- een marskramer was een handelsreiziger
- een hondenslager was iemand die zwerfhonden de stad en de kerk uit joeg
- een touwslager verwerkte garens tot stevig touw  

3. 
- Een portretfotograaf bestond in de 17e eeuw natuurlijk niet, maar dat soort werk  
 werd gedaan door kunstschilders, zij schilderden portretten van de rijken zoals  
 we nu foto’s maken.
- Er waren in de 17e eeuw geen auto’s maar mensen konden wel een koets nemen om van  
 A naar B te gaan.
- Piloten waren er niet in de 17e eeuw en er was ook geen vergelijkbaar beroep, al  
 fantaseerden mensen ook toen al over luchtreizen, denk maar aan de vele schetsen van  
 vliegmachines van Leonardo da Vinci uit de 15e eeuw 
- Het beroep van schrijver bestond al in de 17e eeuw, maar typmachines of computers  
 waren er niet, teksten werden met de hand geschreven op papier, wel was de  
 boekdrukkunst uitgevonden en konden manuscripten in boekvorm uitgegeven worden.

4. a.  Bijvoorbeeld: ‘tankstationhouder’, benzine zal in de toekomst waarschijnlijk niet
  meer gebruikt worden als autobrandstof. Of ‘schoenmaker’ omdat er onverslijtbare  
  schoenen uitgevonden worden (laat de kinderen vooral ook fantaseren).
    b.  Bijvoorbeeld ‘bakker’: over 100 jaar zullen mensen waarschijnlijk nog steeds wel brood  
  eten. Of ‘schrijver’, mensen in de toekomst willen vast ook nog boeken lezen.   

5. Vanaf de 17e eeuw nam de slavernij een enorme vlucht. Zowel de VOC als de  
WIC handelden in slaven. De zwarten aan boord van de schepen waren, in tegenstelling  
tot Pink, gevangenen en werden vervoerd naar plantages om daar als slaaf te werken.  
Slaven kregen niet betaald voor hun werk.

6. Bijvoorbeeld: 
- pesthuis: pestdokter, pestmeester, dokter, verpleger, portier, chirurgijn
- weeshuis: schoolmeester, weeshuismoeder, weeshuisvader, portier, boekhouder
- molen: molenaar, molenaarsknecht, arbeider 
- westerkerk: dominee, koster, pastoor, predikant
- stadhuis: burgemeester, wethouder
- posthuis: postbode, brievenschrijver
- zaagmolenpoort: poortwachter
- bij de schepen: kapitein, matroos, stuurman, koksmaatje, scheepsjongen, visser

8. Enkele voorbeelden: chirurgen, lassers, astronauten, militairen, bouwvakkers,  
brandweerlieden, duikers.


